
JADŁOSPIS  Przedszkole  

ZAZNACZONO ALERGENY ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) Nr 1169/2011 

załącznik nr II – wytłuszczonym drukiem  

DATA ŚNIADANIE II ŚNIADANIE  ZUPA II DANIE 
PONIEDZIAŁEK 

 
06.07.2020 

 

 Kasza kukurydziana    na 
mleku180 ml, pieczywo 
mieszane40g(gluten pszenny, 
żytni) masło10g(mleko)polędwica 

drobiowa 20g,   pomidor 10g 
szczypiorek 5g  
  
Herbata miętowa 200 ml 

Kisiel  z rodzynkami 
180ml+chałka 
1szt.(gluten) 
 
Herbata  z dzikiej 
róży 200ml 
Sok owocowy 
200ml 
 
Owoc : 
mandarynka  
 
 

Kapuśniak z 
kapusty 
kiszonej z 
ziemniakami  
250 ml  
 

Risotto z kurczaka w carry 
(filet z piersi , pieczarki, 
groszek, marchewka) 
100ml, surówka 
wiosenna(kapusta 
pekińska, marchewka, 
kukurydza,olej 
rzepakowy)40g 
 Ryż 100g  
  
Kompot  gruszkowy  
200ml 

WTOREK 
 

07.07.2020 

Pieczywo mieszane40g(gluten 
pszenny, gluten żytni),  

jajecznica z pomidorami  30g  
masło10g(mleko) ,ser żółty 
10g,(mleko) powidła śliwkowe   

5g,  
sałata  5g 
   
 Herbata owocowa 200ml 

Deser- jogurtowo 
brzoskwiniowy 
(mleko) 
+wafel ryżowy  
 
Herbata 200ml 
Sok owocowy 
200ml 
Owoc :truskawka 
100g 

Rosół z 
makaronem  i 
natka pietruszki  
250ml(seler, 
gluten) 
 

Kotlet ala gołąbek mielony  
60g (gluten) 
Ziemniaki 100 g 
Surówka Colesław  
(kapusta biała, 
marchewka,majonez 
cebulka, olej rzepakowy, 
jajko) 40g kalafior z bułką 
tarta 30g 
Kompot porzeczkowy  200 
ml 
 

ŚRODA 
 

08.07.2020 

Kasza manna na mleku z sokiem 
malinowym  180ml,(gluten, 
mleko) pieczywo 
mieszane40g(gluten pszenny, 
gluten żytni) pomidor 10g, sałata 
10g masło10g(mleko) ,polędwica 
rubinowa 20g, (mleko), miód 5g  
 
Herbata rumiankowa 200ml 

Bułka grahamka z 
dżemem z czarnej 
porzeczki   1/2 szt. 
(gluten ) 
Herbata 200ml 
Sok owocowy 
200ml 
Owoc: Jabłko   

Kalafiorowa ze 
świeżym 
koprem  (groch 
połówki, 
ziemniaki,  
marchew) 
250ml(seler)  

Makaron z serem i 

polewą owocową  
100b/100ml 
(gluten, mleko) 

marchewka z rodzynkami i 
jabłkiem 70g  
 
Kompot  śliwkowy 200ml 

CZWARTEK 
 

09.07.2020  

Bułka owsiana  40g(gluten 
pszenny, gluten żytni) ,sałatka 

hawajska z kurczakiem(ryż, filet z 
piersi, ananas)  50g, ser żółty 
(mleko)10g  masło10g(mleko) , 

pomidor 10g   
       
 
 
Herbata miętowa 200 ml 

Budyń waniliowy z 
popruszonym 
kakao  (gluten)  

100 ml + herbatniki 
2szt. 
(mleko, gluten 
pszenny)  
Sok owocowy 
200ml 
Owoc :  winogrono 
100g 

Pomidorowa z 
makaronem  
250 ml(seler, 
gluten 
pszenny)  

Pieczeń schabowa 60g, 
Sos pieczeniowy 50ml 
Kasza jęczmienna 
100g(gluten) 
Surówka z buraczków( 
buraczki, marchew, 
cebulka, olej 
rzepakowy)40g mix 

warzyw z wody 30g  
   
 Kompot jabłkowy 200ml 
 

PIĄTEK 
 

10.07.2020 

Ryż na mleku 180ml, pieczywo 
mieszane40g(gluten pszenny, 
gluten żytni) masło10g(mleko) 

szynka konserwowa  10g, ser  
żółty 10g(mleko) , szczypior 5g 

rzodkiewka 10g  
 
Herbata owocowa 200ml 
 

Babka piaskowa  
1szt (gluten 
pszenny,mleko)  
   Sok owocowy 
200ml 
Herbata  z dzikiej  
róży 200ml 
 
Owoc:  arbuz 100g 

Ogórkowa z 
ryżem  
250ml(seler, 
gluten) 
 

Kotlet jajeczny z natką 
pietruszki  60g (gluten 
pszenny,jajko) ziemniaki  

100g  surówka z pora i 
marchewki w jogurcie 
naturalnym (mleko)40g  

surówka z kiszonej 
kapusty z marchewką 30g  
Kompot wieloowocowy 
200ml 

Zupy przygotowywane są na wywarze mięsno – warzywnym lub wywarze warzywnym z dodatkiem masła. 
Potrawy pieczone są w piecu konwekcyjno parowym. 
 

 

 

 



JADŁOSPIS  Przedszkole  

ZAZNACZONO ALERGENY ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) Nr 1169/2011 

załącznik nr II – wytłuszczonym drukiem  

DATA ŚNIADANIE II ŚNIADANIE  ZUPA II DANIE 
PONIEDZIAŁEK 

 
13.07.2020 

 

Płatki kukurydziane    na 
mleku180 ml, pieczywo 
mieszane 40g(gluten 
pszenny, gluten żytni) masło 
05g(mleko) ser żółty  
10g(mleko)  sałata5g, 

szczypiorek  5g    polędwica 
sopocka 10g  
 
Herbata z cytryną  200ml 

Bułka kajzerka z 
ziołowym serkiem  
1/2 szt.(gluten 
pszenny, mleko) 
Sok owocowy 
200ml 
Herbata owocowa 
200ml 
 
Owoc : Jabłko 

Jarzynowa z 
ziemniakami 
świeżym koprem  
250ml(seler) 
 

Makaron penne w ziołach 
ze szpinakiem z  żółtym,  
serem (utartym)gluten 
pszenny, jajko)  grilowane  

talarki buraka  70g 
 
Kompot porzeczkowy  
200ml 

WTOREK 
 

14.07.2020 

Bułka kukurydziana  
40g(gluten pszenny, gluten 
żytni) ,pasztet 10g(gluten) , 

serek straciatella(wyrób 
własny)10g(mleko) 
masło10g(mleko), pomidor 

10g,sałata 5g 
              
Herbata z cytryna i 
cynamonem   200 ml 
 

Jogurt naturalny z 
płatkami 
owsianymi  
biszkopty  2 
szt.(gluten 
pszenny, mleko) 
Sok owocowy 
200ml 

Herbata 
rumiankowa 
200ml  
 

Owoc: arbuz 100g 
 

Zupa pomidorowa z 
ryżem i natką 
pietruszki(seler, 

por) 
 

Filet drobiowy w panierce  
(gluten pszenny)  60g 

ziemniaki 100g 
Surówka z kapusty 
pekińskiej z jabłkiem, 
kukurydzą, olej rzepakowy) 
40g Marchewka z selerem i 
pietruszką (olej rzepakowy) 
30g 
 
Kompot jabłkowy  200ml 

ŚRODA 
 

15.07.2020 

Kakao  na mleku 180ml, 
pieczywo mieszane 40g(gluten 
pszenny, gluten żytni) 
masło10g(mleko)  
pasta jajeczna 30g, szynka 

konserwowa 10g,  ogórek 10g  
sałata 5g  
               
 Herbata miętowa 200ml 

Kisiel owocowy z 
ananasem  100ml 
(mleko) + wafel 

ryżowy 1 szt. 
Sok owocowy 
200ml 
Herbata owocowa 
200ml 
 
Owoc : truskawka 
100g 

Krem z zielonego 
groszku  
250ml(seler) 
 
 

Pulpecik wieprzowy 60g 
Sos pomidorowy 50ml  
Kasza gryczana 
100g(gluten) 
Ogórek kiszony 40g 
fasolka szparagowa z 
wody 30g 
       
Kompot śliwkowy    200 ml 
 
 

CZWARTEK 
 

16.07.2020 

Pieczywo mieszane 
40g(gluten pszenny, gluten 
żytni), masło10 g(mleko)  

schab pieczony(plastry) 10g, 
jajko 1/2szt,pomidor10g, 
szczypior 5g,  
dżem wiśniowy  5g 
   Herbata z pomarańczą 200ml 

Czekoladowa 
kasza manna z 
wiórkami 
kokosowymi 
(mleko) 100g  
Herbata miętowa 
200ml  
Sok owocowy 
200ml 
Owoc : banan 

Krupnik z kaszą 
jaglaną(marchewka, 
seler, por, 
ziemniaki) 250ml  
 

Naleśniki z serem i 
dżemem 2szt (jajko) 

polewą jogurtowo-
owocową 160g(mleko) 

surówka z selera z 
brzoskwinią 70g 
 
Kompot z jabłek i aronii  
200ml 
 

PIĄTEK 
 

17.07.2020 
 

Płatki kukurydziane  na mleku  

180ml, pieczywo mieszane 
40g(gluten pszenny, gluten 
żytni) masło10g (mleko), 

wędlina drobiowa 10g, ogórek  
10g  pasta rybna(makrela) w 

pomidorach ze szczypiorkiem  
30g  
 Herbata z sokiem malinowym 
200ml 

Ciasto 
marchewkowe 
60g(gluten) 
Sok owocowy 
200ml 
Owoc :  
 mandarynka 1szt  

Barszcz ukraiński z 
fasolką  250ml 
(seler, 
mleko )  

 
Ryba po grecku 60g /70g 
(Miruna) Ziemniaki 100g 
Sałata w ziołach z 
pomidorkami (olej 
rzepakowy) 40g 
 
Kompot wieloowocowy 
200ml 
 

 


